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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Licitação

   

 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2022

 

O DISTRITO FEDERAL, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER, inscrita no CNPJ sob o nº 02.977.827/001-85, com sede em SCS Quadra 4,
Edi�cio Luiz Carlos Botelho, 6º e 7º andares - Bairro Asa Sul - CEP 70304-000 - DF, representada por GISELLE FERREIRA DE OLIVEIRA, na qualidade de Secretária
de Estado, com delegação de competência prevista nas Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal, torna
público o Edital de Chamamento Público des�nando a convocação de até 340 (trezentos e quarenta) atletas/agentes de segurança pública do Distrito
Federal (policiais militares, policiais civis, policiais penais e bombeiros), indicados por Sindicatos e Associações representa�vos da categoria, para
par�cipação no evento espor�vo “World Police and Fire Games (WPFG) 2022”, em Roterdã, na Holanda, no valor es�mado de R$3.342.200,00 (três milhões
trezentos e quarenta e dois mil e duzentos reais), considerando o valor médio unitário para as passagens de R$ 9.830,00 (nove mil oitocentos e trinta
reais), com vistas a implementação do projeto "Compe�ndo com Segurança", regendo-se pelo disposto na Lei Nacional nº 8.666/93 e pela Instrução Norma�va
n. 01/2005 - CGDF.

 

1. DO OBJETO

1.1. O presente Edital tem por objeto a convocação de até 340 (trezentos e quarenta) atletas/agentes de segurança pública do Distrito
Federal (policiais militares, policiais civis, policiais penais e bombeiros), indicados por Sindicatos e Associações representa�vos da categoria, para
par�cipação no evento espor�vo “World Police and Fire Games (WPFG) 2022”, em Roterdã, na Holanda, com vistas a implementação do projeto "Compe�ndo
com Segurança", conforme critérios elencados no Edital e no Projeto Básico.

1.2. O evento “World Police and Fire Games (WPFG) 2022” reunirá policiais e bombeiros de 70 países para a disputa de 63 modalidades
espor�vas entre os dias 22 e 31 de julho de 2022.

1.3. As ins�tuições selecionadas poderão enviar seus agentes públicos para compe�r no evento “World Police and Fire Games (WPFG) 2022”, cujas
passagens aéreas de ida e volta serão adquiridas pelo Distrito Federal, para até 04 (quatro) dias antes e depois do evento, por meio da Secretaria de Estado de
Esporte e Lazer do DF, que licitará o serviço de agenciamento de viagem, respeitado o quan�ta�vo mínimo de 50 (cinquenta) vagas  por categoria (policiais
militares, policiais civis, policiais penais e bombeiros), preferencialmente buscando a unidade da delegação, de acordo com a demanda recebida por esta
Secretaria de Estado de Esporte e Lazer.

1.4. Esclarecemos que o quan�ta�vo mínimo de 50 (cinquenta) vagas é por categoria, ou seja, mínimo de 50 vagas para policiais militares, mínimo de
50 vagas para policiais civis, mínimo de 50 vagas para policiais penais e mínimo de 50 vagas para bombeiros). Poderá haver mais de um sindicato/associação por
categoria.

 

2. DA JUSTIFICATIVA

2.1. A Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal tem como missão garan�r e promover o esporte como inclusão social de crianças,
jovens e adultos por meio de ação conjunta entre o Estado e a Sociedade. O desenvolvimento do esporte exige o incremento de tendências e potencialidades
sociais que demandam novas posturas por parte do Poder Público, por meio do estabelecimento de parcerias que possibilitem o suporte e o apoio às realizações
comunitárias que busquem contemplar os anseios populares no atendimento das necessidades de diversão e lazer individuais e cole�vas.

2.2. É importante destacar que o esporte é cons�tucionalmente reconhecido como fenômeno sociocultural, sendo que o ar�go 217 da Cons�tuição
Federal atribui ao Estado, por meio das polí�cas públicas, o fomento de prá�cas despor�vas formais e não formais, como direito de cada um, além do incen�vo
ao lazer como forma de promoção social, via ação desse Poder Público.

2.3. No mesmo sen�do, a Lei Orgânica do Distrito Federal prevê que é dever do DF fomentar prá�cas despor�vas como incen�vo à educação,
promoção social, integração sócio cultural e preservação da saúde �sica e mental do cidadão. Além disso, prevê também que as ações do Poder Público deverão
priorizar o lazer popular como forma de promoção social e a promoção ao es�mulo da prá�ca de educação �sica (art. 254, caput, c/c art. 255, II e III, LODF/93).

2.4. O esporte, além de beneficiar aspectos fisiológicos e motores do ser humano, promove a inclusão social, valores de cooperação e respeito às
diferenças, bom relacionamento interpessoal, resiliência diante das frustrações, favorecendo a cada pessoa o conhecimento dos seus limites e suas
potencialidades.

2.5. Assim, em busca da concre�zação da educação, do esporte e do lazer como direitos sociais elencados na Cons�tuição Federal e guiando-se pelos
princípios da democra�zação e inclusão social, o presente projeto compreende o fomento ao esporte dentro das corporações de segurança pública do Distrito
Federal.

2.6. No intuito de jus�ficar a realização do presente projeto, ressalta-se que o desenvolvimento de polí�cas públicas de esporte é de fundamental
importância para o desenvolvimento do país e as suas consecuções provocam melhorias em diversos aspectos da sociedade, observando que o esporte possui
diversas par�cularidades, as quais requerem a aquisição de habilidades �sicas e sociais, valores, conhecimentos e a�tudes, sendo que estas geram bene�cios
que ultrapassam o limite do bem-estar �sico, tornando-se também ferramenta educacional e forma�va.

2.7. Nesse cenário, o projeto "Compe�ndo com Segurança" surge como inicia�va deste Órgão com o obje�vo de fomentar a prá�ca espor�va,
integração sociocultural e preservação da saúde �sica e mental dos atletas e agentes de segurança pública do Distrito Federal.

 

3.  DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

3.1. O Decreto Distrital nº 34.195/2013, que aprova o regimento interno desta Secretaria, dispõe como competências da Secretaria de Esporte e Lazer
do Distrito Federal, dentre outras, as seguintes:

I - elaborar, coordenar e executar as polí�cas públicas do esporte e lazer do Distrito Federal;

II - desenvolver programas e projetos voltados à prá�ca do esporte e lazer do Distrito Federal;

III - incen�var, es�mular, patrocinar, apoiar ou realizar diretamente projetos espor�vos e recrea�vos per�nentes aos programas da Secretaria e
que sejam de interesse público;

IV - inves�r em recursos técnicos e financeiros a par�r da iden�ficação das carências da comunidade na área de esporte e lazer;

V - celebrar acordos, convênios, ajustes e outros instrumentos de cooperação;
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VI - coordenar, dirigir e supervisionar a execução das a�vidades dos órgãos que lhe são diretamente subordinados;

VII - implantar, administrar e manter os Centros Olímpicos; e,

3.2. O presente Chamamento também está amparado na Portaria nº 79, de 12 de maio de 2022 da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, que
ins�tuiu o projeto "Compe�ndo com Segurança", no âmbito da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal e na Lei nº5797 de 29 de dezembro
de 2016, que dispõe sobre a criação do Programa Compete Brasília e dá outras providências.

 

4. DA COMISSÃO DE SELEÇÃO

4.1. Será ins�tuída Comissão de Seleção, formada por 3 (três) membros, sendo dois efe�vos, especialmente designados por ato publicado no Diário
Oficial, que deverão ser ocupantes do quadro de pessoal da Administração Pública Distrital, devendo-se observar os impedimentos legais.

4.2. O membro da Comissão de Seleção declarar-se-á impedido de par�cipar do processo quando:

4.2.1. O Dirigente/Presidente do Sindicato ou Associação interessada no envio de seus agentes para par�cipação no evento “World
Police and Fire Games (WPFG) 2022” for seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive; ou

4.2.2. Sua atuação no processo de seleção configurar conflito de interesse, entendido como a situação gerada pelo confronto entre interesses públicos e
privados, que possa comprometer o interesse cole�vo ou influenciar, de maneira imprópria, o desempenho da função pública.

4.3. O membro impedido deverá ser imediatamente subs�tuído, a fim de viabilizar a realização ou con�nuidade do processo de habilitação.

4.4. A Comissão de seleção poderá realizar, a qualquer tempo, diligências para verificar a auten�cidade das informações e documentos apresentados
pelos Sindicatos ou Associações concorrentes ou para esclarecer dúvidas e omissões.

4.5. Compete à Comissão de Seleção verificar se a documentação apresentada atende aos critérios estabelecidos neste Edital.

 

5. DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO E INSCRIÇÃO

5.1. Os Sindicatos e Associações interessados em par�cipar do presente Chamamento Público deverão atender à todos os termos do presente Ed�al e
seus anexos.

5.2. O Edital, em sua versão completa, está disponível no site da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do DF, no seguinte endereço eletrônico:
h�p://www.esporte.df.gov.br/ (clina na opção "transparência>licitações>chamamento público").

5.3. A par�cipação no processo sele�vo dar-se-á por meio de inscrição online, exclusivamente, entre os dias 12/05/2022 à 18/05/2022, devendo
o interessado se atentar aos requisitos dispostos abaixo, sob pena de indeferimento da inscrição.

5.4. Os par�cipantes (sindicatos e/ou associações) deverão apresentar, obrigatoriamente:

a) Ficha de Inscrição (Anexo I)

b) Lista com 50 (cinquenta) atletas indicados para o evento, contendo nome completo, CPF, e-mail, telefone, Unidade de Lotação, data da posse
como agente de segurança pública e modalidade espor�va que irá compe�r. Será permi�da a apresentação de lista adicional com os atletas
indicados para o cadastro reserva;

b) Cópia do passaporte válido de cada um dos atletas;

c) Comprovante de inscrição e pagamento de cada um dos atletas no evento “World Police and Fire Games (WPFG) 2022”.

d) Os documentos previstos no item 6 deste edital.

5.5. A documentação deverá ser enviada para o seguinte e-mail: dilic@esporte.df.gov.br

5.6. Cada documento que será enviado deverá possuir o tamanho máximo de 2 (dois) MB (Megabites).

5.7. Não será efe�vada a inscrição do interessado que não apresentar a documentação requerida nos itens acima.

5.8. No e-mail enviado pelo interessado com a documentação obrigatória constante no subitem 5.4. deve constar, obrigatoriamente, no
campo assunto o nome do Sindicato/Associação e o número do Chamamento Público, sob pena de eliminação do candidato.

5.9. Caso o interessado envie mais de 01 (um) e-mail requerendo a inscrição, somente será considerado o úl�mo e-mail enviado dentro do prazo
estabelecido no subitem 5.3 deste edital.

5.10. A Secretaria de Estado de Esporte e Lazer designará Comissão de Seleção para realizar a avaliação e classificação dos documentos apresentados
pelos candidatos com base nos critérios de seleção constantes no item 7 e para realizar diligências, se for caso.

5.11. Nos termos do item 08 deste Edital - Cronograma, no dia 19/05/2022, os candidatos que enviaram e-mail de inscrição terão seu e-mail respondido
confirmando o recebimento da documentação, no qual constará a seguinte mensagem: "Prezado (a) Candidato(a), acusamos o recebimento da sua
documentação.".

5.12. Caso o candidato não receba o e-mail de confirmação dentro do prazo estabelecido no subitem 5.11, no dia de 20/05/2022, deverá enviar e-mail
para o endereço dilic@esporte.df.gov.br apresentando documento comprobatório de que efetuou o envio da documentação obrigatória dentro do
prazo previsto neste Edital. 

5.13. Serão aceitos como documentos comprobatórios apenas arquivos em formato .pdf ou .jpeg. 

5.14. O interessado(a) que não �ver o seu e-mail respondido estará eliminado do certame.

5.15. Após o prazo limite es�pulado no subitem 5.3 não serão aceitas quaisquer outras inscrições.

 

6. DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO DO SINDICATO E/OU ASSOCIAÇÃO

6.1. Serão considerados habilitados os Sindicatos e Associações que apresentarem a documentação abaixo discriminada, sem pendências:

6.1.1. Cédula de iden�dade do representante legal;

6.1.2. Prova de inscrição de cadastro a�vo no CNPJ;

6.1.3. Ato cons�tu�vo, estatuto, ou contrato social em vigor, devidamente registrado;

6.1.4. Cer�dão de Débitos Rela�vos a Créditos Tributários Federais e à Dívida A�va da União;

6.1.5. Cer�dão nega�va quanto à dívida a�va do Distrito Federal;

6.1.6. Cer�ficado de Regularidade do CRF/FGTS;

6.1.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Jus�ça do Trabalho, mediante a apresentação de Cer�dão Nega�va de Débito Trabalhista;

6.1.8. Regularidade junto ao SIGGO (comprovação será feita pela SEL);
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7. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

7.1. Cumpridas as condições de habilitação, a Comissão de Seleção verificará se a documentação apresentada no subitem 5.4 atende aos critérios
estabelecidos neste Edital.

7.2. No caso de apresentação de informações falsas, comprovadas pela Comissão de Seleção por qualquer meio idôneo, o Sindicato ou a
Associação poderá sofrer a aplicação de sanção administra�va e o fato será comunicado às autoridades competentes, inclusive para apuração do come�mento
de eventual crime.

7.3. Serão oferecidas até 340 (trezentos e quarenta) vagas, respeitada a quan�dade mínima de 50 (cinquenta) vagas por categoria (policiais militares,
policiais civis, policiais penais e bombeiros).

7.4. Caso a categoria (policiais militares, policiais civis, policiais penais e bombeiros) não a�nja o mínimo de 50 (cinquenta) atletas com a
documentação regular, nos termos do subitem 5.4, a quan�dade de vagas remanescente será redistribuída entre as demais categorias.

7.5. Serão avaliados como critérios de classificação:

 

 CRITÉRIO DOCUMENTO COMPROBATÓRIO METODOLOGIA

A

Comprovação de que a en�dade atua ou
já atuou em parceria com a
Administração Pública (Federal, Estadual
ou Municipal).

A comprovação a que se refere este item deverá ocorrer por meio da
apresentação de contratos, termos de fomento, convênios ou
qualquer outro instrumento jurídico. 

Serão atribuídos 2 pontos por cad
comprovada, até o limite de 5 parcerias

B Tempo de existência da en�dade  A en�dade deverá comprovar sua existência por meio do registro no
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas.

- En�dade com mais de 10 anos de exist

- En�dade existente de 4 a 9 anos e 11 m

- En�dade existente de 1 mês a 3 anos 
(1,0)

 

C

Comprovação de que os atletas indicados
já par�ciparam de compe�ções e eventos
espor�vos internos e/ou externos á
corporação 

A comprovação será feita mediante apresentação de cer�ficado, ficha
de inscrição, lista de presença, declaração do técnico ou organizador
do evento ou outro documento de natureza similar.

- Acima de 50% dos atletas indic
comprovação de par�cipação em
espor�vos anteriores  (2,0)

- Entre 49% e 10%  dos atletas indi
comprovação de par�cipação em
espor�vos anteriores  (1,0)

- Menos de 10% dos atletas indic
comprovação de par�cipação em
espor�vos anteriores  (0,0)

 

PONTUAÇÃO MÁXIMA

 

7.6. Havendo convocação da lista de cadastro reserva de cada en�dade (policiais militares, policiais civis, policiais penais e bombeiros), terão
preferência os atletas de menor idade.

7.7. Será desclassificada do certame a en�dade que ob�ver nota 0 (zero) em qualquer um dos critérios elencados no item 7.5.

 

8. DO CRONOGRAMA

8.1. O cronograma de seleção observará as seguintes etapas:

ETAPA DESCRIÇÃO PRAZO

1 Publicação do Edital de Chamamento Público n° 02/2022 19/05/2022

2 Impugnação ao Edital de Chamamento Público 5 dias (19/05/2022 à
25/05/2022)

3 Resposta à impugnação do Edital de Chamamento Público 5 dias (25/05/2022 à
31/05/2022)

4 Período de inscrição online juntamente com o envio dos documentos de habilitação 01/06/2022 à 07/06/2022

5 Período de envio de e-mail com a resposta de confirmação do recebimento da documentação obrigatória 08/06/2022

6 Período de envio do e-mail com a comprovação da inscrição por parte dos candidatos que não receberam a
confirmação da inscrição 09/06/2022

7 Análise de habilitação e classificação pela Comissão de Seleção 10/06/2022 à 16/06/2022

8 Divulgação do Resultado preliminar 17/06/2022

9 Recebimento da interposição de recursos em face do resultado preliminar 20/06/2022 à 24/06/2022

10 Julgamento dos recursos 27/06/2022 à 01/07/2022

11 Divulgação do Resultado defini�vo com a lista dos agentes públicos que par�ciparão do evento 04/07/2022
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8.2. O extrato do edital será publicado no Diário Oficial do Distrito Federal e seu inteiro teor disponibilizado no site oficial da Secretaria de Estado de
Esporte e Lazer na internet: h�p://www.esporte.df.gov.br, com antecedência mínima de 10 (dez dias) úteis do início das inscrições.

8.3. Caberá impugnação ao edital de Chamamento Público por irregularidade na aplicação das disposições legais, devendo os interessados apresentá-
la por meio do e-mail dilic@esporte.df.gov.br, com o seguinte assunto: “Impugnação ao Edital de Chamamento Público nº 02/2022 – [nome do Proponente]”, no
prazo de 05 (cinco) dias, contados de sua publicação, sendo de 05 (cinco) dias, contados da data do seu recebimento, o prazo para resposta pela Administração
Pública.

8.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no Edital.

8.5. Os pedidos de esclarecimentos poderão ser apresentados durante todo o processo de seleção e deverão ser enviados para o endereço de e-mail
dilic@esporte.df.gov.br. 

8.6. As impugnações serão analisadas pela Comissão de Seleção, com possibilidade de recurso para o Administrador Público e as respostas e
esclarecimentos serão juntados nos autos do processo de Chamamento Público e estarão disponíveis para consulta por quaisquer interessados.

 

9. DA ASSINATURA DO TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO

9.1. Após homologação e divulgação da classificação final, os atletas/agentes, em conjunto com seu respec�vo Sindicato/Associação serão convocados
através do e-mail cadastrado no ato de inscrição para a assinatura do Termo de Adesão e Compromisso, constante no Anexo III.

9.2. No ato da assinatura do Termo de Adesão e Compromisso, deverá ser apresentado os seguintes documentos originais com cópia: 

I - Documento de iden�ficação oficial com foto (RG ou CNH);

II - Passaporte válido;

III - Comprovante de inscrição e pagamento de cada um dos atletas no evento “World Police and Fire Games (WPFG) 2022”;

IV - comprovante de residência;

9.3.  Não será possível a assinatura do Termo pelos candidatos que não apresentarem quaisquer dos documentos indicados no item 9.2.

9.4. Caso o candidato não compareça na data marcada para assinatura do termo, não apresente a documentação exigida ou não aceite as condições
do termo, serão convocados os candidatos remanescentes, na ordem de classificação.

9.5. A referência legal a ser u�lizada para análise do Termo de Adesão e Compromisso será o art. 116 da Lei 8.666/93, bem como as disposições
similares elencadas na IN n. 01/2005-CGDF:

Art. 116. Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, aos convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres celebrados
por órgãos e en�dades da Administração. § 1 o A celebração de convênio, acordo ou ajuste pelos órgãos ou en�dades da Administração
Pública depende de prévia aprovação de competente plano de trabalho proposto pela organização interessada, o qual deverá conter, no
mínimo, as seguintes informações:
I - iden�ficação do objeto a ser executado;

II - metas a serem a�ngidas;
III - etapas ou fases de execução;
IV - plano de aplicação dos recursos financeiros;

V - cronograma de desembolso;
VI - previsão de início e fim da execução do objeto, bem assim da conclusão das etapas ou fases programadas;
VII - se o ajuste compreender obra ou serviço de engenharia, comprovação de que os recursos próprios para complementar a execução do
objeto estão devidamente assegurados, salvo se o custo total do empreendimento recair sobre a en�dade ou órgão descentralizador.

 

10. DA FISCALIZAÇÃO E DO ACOMPANHAMENTO

10.1. O acompanhamento e a fiscalização do cumprimento das obrigações per�nentes à presente seleção ficará a cargo de servidores designados pela
SEL/DF.

10.2. A SEL/DF se reserva o direito de rescindir o Termo de Adesão e compromisso a qualquer momento. 

10.3. Neste processo será assegurado ao Candidato o direito à ampla defesa e ao Contraditório.

10.4. Aplica-se na presente seleção o Decreto n° 26.851/2006, que regula a aplicação de sanções administra�vas previstas nas Leis Federais nos 8.666,
de 21 de junho de 1993 (Lei de Licitações e Contratos Administra�vos):

I - advertência;

II - multa; e

III - suspensão temporária de par�cipação em licitação, e impedimento de contratar com a Administração do Distrito Federal, por prazo não superior
a 02 (dois) anos, e dosada segundo a natureza e a gravidade da falta come�da.

a) Para a licitante e/ou contratada que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou
apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não man�ver a proposta,
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; a penalidade será aplicada por prazo não superior a 5 (cinco) anos, e a licitante e/ou
contratada será descredenciada do Sistema de Cadastro de Fornecedores, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das
demais cominações legais, aplicadas e dosadas segundo a natureza e a gravidade da falta come�da.

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os mo�vos determinantes da punição ou
até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

10.5. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do subitem anterior poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do
interessado, no respec�vo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

Da Advertência:

10.6. A advertência é o aviso por escrito, emi�do quando a licitante e/ou contratada descumprir qualquer obrigação, e será expedido pelo ordenador
de despesas desta SEL/DF:

I - quando ocorrer o descumprimento da obrigação no âmbito do procedimento licitatório; e

II - se ocorrer o descumprimento da obrigação na fase de execução contratual, entendida desde a recusa em re�rar a nota de empenho ou assinar o
contrato.
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Da Multa:

10.7. A multa é a sanção pecuniária que será imposta à contratada, pelo ordenador de despesas desta SEL/DF, por atraso injus�ficado na entrega ou
execução do contrato, e será aplicada nos seguintes percentuais:

I - 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços, calculado sobre o montante das
parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de
atraso;

II - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços, calculado, desde o primeiro dia
de atraso, sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, em caráter excepcional, e a critério do órgão contratante, quando o
atraso ultrapassar 30 (trinta) dias não podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da obrigação contratada;

III - 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por descumprimento do prazo de entrega, sem prejuízo da aplicação do
disposto nos incisos I e II deste subitem;

IV - 15% (quinze por cento) em caso de recusa injus�ficada do adjudicatário em assinar o contrato ou re�rar o instrumento equivalente, dentro do
prazo estabelecido pela Administração, recusa parcial ou total na entrega do material, recusa na conclusão do serviço, ou rescisão do contrato/ nota
de empenho, calculado sobre a parte inadimplente; e

V - Até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pelo descumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de
entrega.

10.8. A multa será formalizada por simples apos�lamento contratual, na forma do art. 65, § 8º, da Lei nº 8.666/93 e será executada após regular
processo administra�vo, oferecido à contratada a oportunidade de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da no�ficação, nos
termos do § 3° do art. 86 da Lei nº 8.666/93, observada a seguinte ordem:

I - mediante desconto no valor da garan�a depositada do respec�vo contrato, quando for o caso;

II - mediante desconto no valor das parcelas devidas à contratada; e

III - mediante procedimento administra�vo ou judicial de execução.

10.9. Se a multa aplicada for superior ao valor da garan�a prestada, além da perda desta, responderá à contratada pela sua diferença, devidamente
atualizada pelo Índice Geral de Preços Mercado (IGP-M) ou equivalente, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou
cobrados judicialmente.

10.10. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a par�r do dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega ou
execução do contrato, se dia de expediente normal na repar�ção interessada, ou no primeiro dia ú�l seguinte.

10.11. Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado:

I - o atraso não superior a 5 (cinco) dias; e

II - a execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respec�vos custos de cobrança.

10.12. A multa poderá ser aplicada cumula�vamente com outras sanções, segundo a natureza e a gravidade da falta come�da, consoante o previsto do
subitem 10.6. e observado o princípio da proporcionalidade.

10.13. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a nota de empenho e/ou contrato deverão ser cancelados e/ou rescindidos, exceto se houver jus�ficado
interesse da unidade contratante em admi�r atraso superior a 30 (trinta) dias, que será penalizado, na forma do subitem 10.6.

10.14. A sanção pecuniária prevista no inciso IV do subitem 10.7. não se aplica nas hipóteses de rescisão contratual que não ensejam penalidades.

Da Suspensão:

10.15. A suspensão é a sanção que impede temporariamente o fornecedor de par�cipar de licitação e de contratar com a Administração e será imposta
pelo ordenador de despesas desta SEL/DF, se aplicada em decorrência de licitação na modalidade pregão, ainda suspende o registro cadastral da licitante e/ou
contratada no Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal, ins�tuído pelo Decreto nº 25.966/2005, e no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores
– SICAF, de acordo com os prazos a seguir:

I - por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo de advertência, a licitante e/ou contratada permanecer inadimplente;

II - por até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido no edital, os documentos e anexos exigidos, quer por via fax
ou internet, de forma provisória, ou, em original ou cópia auten�cada, de forma defini�va;

III - por até 12 (doze) meses, quando a licitante, na modalidade pregão, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o
contrato, ensejar o retardamento na execução do seu objeto, falhar ou fraudar na execução do contrato; e

IV - por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a licitante:

a) apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitações, obje�vando obter, para si ou para outrem, vantagem
decorrente da adjudicação do objeto da licitação;

b) tenha pra�cado atos ilícitos visando a frustrar os obje�vos da licitação; e

c) receber qualquer das multas previstas no subitem anterior e não efetuar o pagamento;

10.16. A penalidade de suspensão será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal.

10.17. O prazo previsto no inciso IV poderá ser aumentado para até 05 (cinco) anos, quando as condutas ali previstas forem pra�cadas no âmbito dos
procedimentos derivados dos pregões.

Da Declaração de Inidoneidade:

10.18. A declaração de inidoneidade será aplicada pelo Secretário de Estado ou autoridade equivalente do órgão de origem, à vista dos mo�vos
informados na instrução processual.

10.19. A declaração de inidoneidade prevista neste item permanecerá em vigor enquanto perdurarem os mo�vos que determinaram a punição ou até
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que a aplicou, e será concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos
prejuízos resultantes de sua conduta e após decorrido o prazo da sanção.

10.20. A declaração de inidoneidade e/ou sua ex�nção será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal, e seus efeitos serão extensivos a todos os
órgãos/en�dades subordinadas ou vinculadas ao Poder Execu�vo do Distrito Federal, e à Administração Pública, consoante dispõe o art. 87, IV, da Lei nº 8.666,
de 1993.

Das Demais Penalidades:

10.21. As sanções previstas nos subitens 28.8 e 28.9 poderão também ser aplicadas às empresas ou profissionais que, em razão dos contratos regidos
pelas Leis Federais nos 8.666, de 1993 ou 10.520, de 2002:

I - tenham sofrido condenação defini�va por pra�carem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
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II - tenham pra�cado atos ilícitos, visando frustrar os obje�vos da licitação; e

III - demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de atos ilícitos pra�cados.

Do Direito de Defesa:

10.22. É facultado à interessada interpor recurso contra a aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa, no prazo de 5 (cinco)
dias úteis, a contar da ciência da respec�va no�ficação.

10.23. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que pra�cou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de
5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias
úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

10.24. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Item, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias
consecu�vos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário;

10.25. Assegurado o direito à defesa prévia e ao contraditório, e após o exaurimento da fase recursal, a aplicação da sanção será formalizada por
despacho mo�vado, cujo extrato deverá ser publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, devendo constar:

I - a origem e o número do processo em que foi proferido o despacho;

II - o prazo do impedimento para licitar e contratar;

III - o fundamento legal da sanção aplicada; e

IV - o nome ou a razão social do punido, com o número de sua inscrição no Cadastro da Receita Federal.

10.26. Ficam desobrigadas do dever de publicação no Diário Oficial do Distrito Federal as sanções aplicadas com fundamento nos subitens 29.6 e
29.7 deste capítulo de penalidades, as quais se formalizam por meio de simples apos�lamento, na forma do art. 65, §8º, da Lei nº 8.666, de 1993.

Do Assentamento em Registros:

10.27. Toda sanção aplicada será anotada no histórico cadastral da empresa.

10.28. As penalidades terão seus registros cancelados após o decurso do prazo do ato que as aplicou.

Da Sujeição a Perdas e Danos:

10.29. Independentemente das sanções legais cabíveis, regulamentadas pelo Decreto nº 26.851/06 e suas alterações, previstas neste Termo de
Referência, a licitante e/ou contratada ficará sujeita, ainda, à composição das perdas e danos causados à Administração pelo descumprimento das obrigações
licitatórias e/ou contratuais.

Disposição Complementar

10.30. Os prazos referidos neste capítulo só se iniciam e vencem em dia de expediente no órgão ou na en�dade.

 

11. DAS OBRIGAÇÕES DOS CONVOCADOS

11.1. São deveres dos convocados:

a) manter comportamento compa�vel com a sua a�vidade;

b) ser assíduo nas compe�ções;

c) comunicar previamente à Comissão de Acompanhamento a impossibilidade de comparecimento;

d) observar e respeitar as normas que regem o espaço espor�vo do evento;

e) reparar eventuais danos que por sua culpa ou dolo vier a causar à terceiros na execução do evento.

f) u�lizar crachá de iden�ficação nas dependências da unidade;

g) par�cipar da compe�ção para a qual está inscrito;

h) atuar de maneira é�ca ao relacionar-se com a comunidade espor�va;

i) exercer suas atribuições conforme previsto neste termo de adesão e compromisso, sempre sob a orientação e supervisão da Comissão de
Acompanhamento.

 

12. DAS OBRIGAÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER 

12.1. Exercer a fiscalização da atuação por meio de servidores especialmente designados, na forma prevista na Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

12.2. Caberá à SEL/DF cons�tuir Comissão de Seleção responsável por realizar o processo de seleção e avaliação dos candidatos inscritos. 

12.3. A Comissão de Seleção devera publicar no site da SEL/DF os resultados do processo de seleção, nos termos do Anexo II deste Projeto Básico.  

12.4. A SEL/DF deverá efetuar o pagamento das passagens aéreas de ida e volta para os atletas selecionados com vistas à par�cipação no “World
Police and Fire Games (WPFG) 2022”, em Roterdã, na Holanda.

 

13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1. Os casos omissos serão analisados pela Subsecretaria de Administração Geral da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal.

13.2. Pedidos de esclarecimentos acerca deste Edital ou acerca do evento serão fornecidos pela Subsecretaria de Administração Geral da Secretaria de
Estado de Esporte e Lazer, pelo email: dilic@esporte.df.gov.br.

13.3. Todos os atos formais constantes deste edital deverão ser pra�cados pela pessoa interessada ou por procuração específica para o ato.

13.4. A par�cipação no processo de Chamamento Público implica aceitação plena das normas constantes deste Edital.

13.5. É vedada a u�lização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos.

13.6. A ampla divulgação do Edital será realizada por meio do site www.esporte.df.gov.br e no Diário Oficial do Distrito Federal.

13.7. A autoridade competente para aprovação do procedimento somente poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado, per�nente e suficiente para jus�ficar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de o�cio ou por provocação de
terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, consoante disposto no art. 49 da Lei nº 8.666/93.

13.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, considerar-se-ão os dias consecu�vos.

13.9. A Comissão de Seleção deve observar sobre a vedação de par�cipação de licitação prevista no art. 8º do Decreto nº 32.751, de 04 de fevereiro de
2011, que dispõe sobre a vedação do nepo�smo no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta do Poder Execu�vo do Distrito Federal.
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13.10. As situações que ensejam a anulação ou revogação do processo sele�vo, devem obedecer o disposto no art. 49 da Lei nº 8.666/93.

13.11. Fazem parte deste Edital de Chamamento seus anexos. 

13.12. Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800.6449060 (parágrafo
único, art. 2° do Decreto nº 34.031/2012).

 

14. ANEXOS

Compõem este Edital os seguintes anexos: 

ANEXO I: Ficha de Inscrição 

ANEXO II: Modelo de Lista de Atletas

ANEXO III:  Termo de Adesão e Compromisso

ANEXO IV:  Projeto Básico

 

GISELLE FERREIRA DE OLIVEIRA

Secretária de Estado de Esporte e Lazer

 

 

SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

 

 

ANEXOS 

 

ANEXO I: FICHA DE INSCRIÇÃO

(Este anexo é parte integrante e indissociável do Edital de Chamamento Público n° 02/2022 – SEL/DF)

 

Nos termos do Edital de Chamamento Público n° 25/2022-SEL/DF,  _____________________________________ (nome da En�dade), inscrito/a no CNPJ de n°
_____________________, no endereço _____________________________________________, CEP nº________________, telefone ______________, e-mail
para contato _________________________, representado(a) por __________________________ (nome do representante legal),  inscrito/a no CPF de n°
______________ e no RG de n° ____________, vem solicitar a sua inscrição junto à Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal a fim de enviar
seus agentes públicos para compe�r no evento “World Police and Fire Games (WPFG) 2022”.

 

I – DADOS DA ENTIDADE

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ N°: DATA DE EMISSÃO:

ENDEREÇO: CEP:

CONTATOS: E-MAIL (ins�tucional):

 

Declaro, para os devidos fins, estar ciente e aceitar os termos do Edital de Chamamento Público n° 02/2022. 

 

Brasília, ___ de _____, de 2022

 

________________________________________

Assinatura 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

ANEXO II: LISTA DOS ATLETAS

 

 

Nome completo CPF E-mail Telefone Unidade de
Lotação

Data da posse como agente de
segurança pública

Modalidade 
compe�ção
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______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ANEXO III: TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO

 

MINUTA

TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO

 

Pelo presente instrumento, de um lado o DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL, neste ato
representada pelo(a)senhor(a)______________________________________________________________, presidente da Comissão de Seleção Chamamento
Público nº 02/2022, e de outro o(a) sindicato/associação(a)__________________________________________________________, CNPJ:
____________________________, neste ato representado por _____________________________________, portador do CPF:________________, e o
candidato _________________________________________, portador do CPF ________________________________________________, lotado na
______________________________________, resolvem celebrar o presente TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO, com vigência até __ de ________ de 20__,
mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA. O(a) candidato(a) compromete-se a par�cipar do evento espor�vo “World Police and Fire Games (WPFG) 2022”, em Roterdã, na Holanda,
na modalidade de compe�ção ___________________________________________________________.

CLÁUSULA SEGUNDA. Em até 30 (trinta) dias após o encerramento do evento o (a) candidato(a) deverá comprovar sua par�cipação no “World
Police and Fire Games (WPFG) 2022” mediante apresentação do bilhete do voo devidamente u�lizado e lista de frequência e/ou documento similar que
comprove a presença no evento.

CLÁUSULA TERCEIRA. As despesas com o evento serão custeadas pelo (a) candidato(a), com exceção exclusiva com relação às passagens aéreas de ida e volta,
que serão custeadas pelo Distrito Federal.

CLÁUSULA QUARTA. São DEVERES do(a) Sindicado/Associação/Candidato:

a) manter comportamento compa�vel com a sua a�vidade;

b) ser assíduo nas compe�ções;

c) comunicar previamente à Comissão de Acompanhamento a impossibilidade de comparecimento;

d) observar e respeitar as normas que regem o espaço espor�vo do evento;

e) reparar eventuais danos que por sua culpa ou dolo vier a causar à terceiros na execução do evento.

f) u�lizar crachá de iden�ficação nas dependências da unidade;

g) par�cipar da compe�ção para a qual está inscrito;

h) atuar de maneira é�ca ao relacionar-se com a comunidade espor�va;

i) exercer suas atribuições conforme previsto neste termo de adesão e compromisso, sempre sob a orientação e supervisão da Comissão de
Acompanhamento;

CLÁUSULA QUINTA. São DIREITOS do(a) candidato(a):

a) receber os bilhetes das passagens aéreas de ida e volta para o “World Police and Fire Games (WPFG) 2022”;

b) encaminhar sugestões e/ou reclamações ao responsável pelo acompanhamento do Termo de Adesão e Compromisso, visando o aperfeiçoamento da
prestação dos serviços;

CLÁUSULA SEXTA. Durante o período de sua vigência, o termo de adesão e compromisso pode ser cancelado a qualquer tempo, por inicia�va de qualquer das
partes, bastando para isso que uma delas no�fique a outra e formalize o termo de exclusão do evento.

CLÁUSULA SÉTIMA. Será excluído(a) formalmente do evento, o(a) candidato(a) que descumprir qualquer das cláusulas previstas neste Termo.

CLÁUSULA OITAVA. A par�cipação no evento será acompanhada, coordenada e supervisionada pelo servidor
___________________________________________ (qualificar indicando cargo e matrícula).

CLÁUSULA NONA. O candidato que não comprovar a par�cipação no evento deverá reembolsar a administração pública pelo valor gasto com suas passagens, no
prazo de até 60 dias após o encerramento do evento, no valor es�mado de R$ 9.830,00 (nove mil oitocentos e trinta reais), nos termos do Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA. Aplica-se ao presente Termo de Adesão e Compromisso o Decreto n° 26.851/2006, que regula a aplicação de sanções administra�vas
previstas nas Leis Federais nos 8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei de Licitações e Contratos Administra�vos), nos termos do item 10 do Edital:

I - advertência;

II - multa; e

III - suspensão temporária de par�cipação em licitação, e impedimento de contratar com a Administração do Distrito Federal, por prazo não superior a 02
(dois) anos, e dosada segundo a natureza e a gravidade da falta come�da.

a) Para a licitante e/ou contratada que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou
apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não man�ver a proposta, comportar-se
de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; a penalidade será aplicada por prazo não superior a 5 (cinco) anos, e a licitante e/ou contratada será
descredenciada do Sistema de Cadastro de Fornecedores, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais,
aplicadas e dosadas segundo a natureza e a gravidade da falta come�da.

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os mo�vos determinantes da punição ou até
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

PARÁGRAFO ÚNICO. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do subitem anterior poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia
do interessado, no respec�vo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

 

 

Brasília, ___ de _________________ de 2022.
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E, assim, por estarem justas e acertadas, formalizam as partes o presente TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO, assinado em 2 (duas) vias de igual teor.

Brasília, _____ de ___________________ de _______.

____________________________________________Candidato

____________________________________________Representante do Sindicato/Associação

____________________________________________Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ANEXO IV: PROJETO BÁSICO (ID 86443376)

 

Documento assinado eletronicamente por GISELLE FERREIRA DE OLIVEIRA - Matr.0277251-5,
Secretário(a) de Estado de Esporte e Lazer, em 18/05/2022, às 16:34, conforme art. 6º do
Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº
180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 
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